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Status:   Definitief concept 
Versie:  1.0 
Datum:  27 juli 2022 

Dit document bevat de concept beheerpakketten en -vergoedingen die Collectief Midden 
Overijssel wil gebruiken voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023. Er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Pakketvoorwaarden 
Er kunnen nog pakketvoorwaarden wijzigen de komende maanden. Enerzijds omdat 
landelijk nog (verplichte) aanpassingen worden doorgevoerd, anderzijds op basis van 
voortschrijdend inzicht van CMO zelf. Voorafgaand aan het vastleggen van de 
beheercontracten voor 2023 ontvangt u de definitieve voorwaarden op basis waarvan u 
een besluit kunt nemen over uw beheercontract. 

Beheervergoedingen 
De gehanteerde vergoedingen zijn de conceptvergoedingen voor 2023, deze kunnen nog 
wijzigen. Voorafgaand aan het vastleggen van de beheercontracten voor 2023 ontvangt u 
de definitieve vergoedingen op basis waarvan u een besluit kunt nemen over uw 
beheercontract. 
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Cumulatie en grondgebruik 
 
Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, er zijn wel 
uitzonderingen waarbij dit wel mogelijk is. In onderstaande tabel is aangegeven welke mogelijkheden 
voor cumulatie er zijn en op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan worden. 
 

Pakket Cumulatiemogelijkheden Grondgebruik 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
…   

 
Op dit moment is landelijk nog geen besluit genomen welke pakketten met elkaar mogen cumuleren. 
 
Relatie eco-activiteiten 
Sommige beheerpakketten uit het ANLb bevatten pakketvoorwaarden die (deels) overeenkomen 
met Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s) of eco-activiteiten uit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). Collectieven mogen via het ANLb niet vergoeden wat vanuit het GLB (of 
vanuit wetgeving) verplicht is. Op dit moment is landelijk nog geen duidelijkheid geboden wat dit 
concreet betekent voor de vergoeding van (enkele) ANLb pakketten.  
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Pakket 1  Grasland met rustperiode 
 
Doel 
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is zowel voor nesten als voor kuikens van 
weidevogels belang. Door tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden uit te voeren wordt er rust 
geboden aan broedende vogels, hierdoor verminder je de kans op verstoring van de legsels. Ook kan 
het functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. In de rustperiode zijn landbouwkundige 
werkzaamheden niet toegestaan. 
 
Last minute beheer is mogelijk in de vorm van opwaardering van het pakket. Indien blijkt dat nog 
weidevogelkuikens aanwezig zijn op de einddatum van de rustperiode, wordt de maaidatum 
uitgesteld via een pakket met een langere rustperiode. U ontvangt daarvoor dan een hogere 
vergoeding. 
 
Instapeisen 
• Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is ook mogelijk, deze randen moeten 

minimaal 6 meter breed zijn. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U neemt jaarlijks een rustperiode in acht van 1 april tot datum x (zie pakketten);  
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;  
3. Als er na de afgesproken rustperiode nog kuikens of legsels op het perceel aanwezig zijn, wordt 

de rustperiode op 50% van het perceel verlengd (met een maximum van 1 hectare) tot het 
moment waarop de kuikens vliegvlug zijn; 

4. Voorjaarsbemesting is niet toegestaan, ook niet met ruige mest. Bemesting is alleen toegestaan 
na de rustperiode; 

5. Werkzaamheden zijn (na de rustperiode) alleen toegestaan bij daglicht; 
6. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
1a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni € 450 
1b Grasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni € 585 
1c Grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni € 780 
1d Grasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni € 840 
1v Grasland met rustperiode van 15 maart tot 15 mei € 195 
1w Grasland met rustperiode van 15 maart tot 22 mei € 345 
1x Grasland met rustperiode van 15 maart tot 1 juni € 510 
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Waarom is voorjaarsbemesting niet toegestaan? 
Bij bemesting in februari of maart, voordat de rustperiode op 1 april begint, wordt het gras te zwaar. 
Hierdoor gaat het liggen aan het eind van de rustperiode en kunnen weidevogels en hun kuikens zich 
niet goed voortbewegen door het dichte pak gras. Het perceel biedt dan geen geschikte leefomgeving 
voor weidevogels.  
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
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Pakket 1  Grasland met rustperiode en voorweiden 
 
Doel 
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is zowel voor nesten als voor kuikens van 
weidevogels belang. Door tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden uit te voeren, verminder je 
de kans op verstoring van de legsels. Ook kan het functioneren als opgroeigebied voor jonge 
weidevogels. In de rustperiode zijn landbouwkundige werkzaamheden niet toegestaan. Voorweiden 
is met name zinvol op productieve graslanden: het voorkomt een te zwaar gewas aan het eind van de 
rustperiode. In een zwaar gewas kunnen kuikens zich moeilijk verplaatsen. 
 
Last minute beheer is mogelijk in de vorm van opwaardering van het pakket. Indien blijkt dat nog 
weidevogelkuikens aanwezig zijn op de einddatum van de rustperiode, wordt de maaidatum 
uitgesteld via een pakket met een langere rustperiode. U ontvangt daarvoor dan een hogere 
vergoeding. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U neemt jaarlijks een rustperiode in acht van datum x tot datum y (zie pakketten);  
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;  
3. Als er na de afgesproken rustperiode nog kuikens of legsels op het perceel aanwezig zijn, wordt 

de rustperiode op 50% van het perceel verlengd (met een maximum van 1 hectare) tot het 
moment waarop de kuikens vliegvlug zijn; 

4. De beheereenheid wordt vanaf 1 maart en vóór de start van de rustperiode niet gemaaid;  
5. In de periode 1 maart tot de start van de rustperiode is voorweiden verplicht;  
6. Werkzaamheden zijn (na de rustperiode) alleen toegestaan bij daglicht; 
7. Voorjaarsbemesting is niet toegestaan, ook niet met ruige mest. Bemesting is alleen toegestaan 

na de rustperiode; 
8. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
1q Grasland met voorweiden tot 1 mei, rustperiode tot 1 juni € 250 
1s Grasland met voorweiden tot 1 mei, rustperiode tot 8 juni € 275 
1l Grasland met voorweiden tot 1 mei, rustperiode tot 15 juni € 295 
1r Grasland met voorweiden tot 8 mei, rustperiode tot 8 juni € 250 
1t Grasland met voorweiden tot 8 mei, rustperiode tot 15 juni € 275 
1m Grasland met voorweiden tot 8 mei, rustperiode tot 22 juni € 295 
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Waarom is voorjaarsbemesting niet toegestaan? 
Bij bemesting in februari of maart, voordat de rustperiode op 1 april begint, wordt het gras te zwaar. 
Hierdoor gaat het liggen aan het eind van de rustperiode en kunnen weidevogels en hun kuikens zich 
niet goed voortbewegen door het dichte pak gras. Het perceel biedt dan geen geschikte leefomgeving 
voor weidevogels.  
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland.  
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Pakket 2  Kuikenvelden 
 
Doel 
Het pakket kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket 1 Grasland met rustperiode: het 
bieden van rust aan broedende weidevogels en kuikens. De rustperiode wordt echter niet van 
tevoren vastgelegd van datum x tot datum y, maar wordt ad hoc en gedurende het broedseizoen 
bepaald om rust te creëren op percelen waar gedurende het weidevogelseizoen ineens veel vogels 
zitten. Op de delen van het perceel waar de weidevogels zitten geldt dan een rustperiode, terwijl het 
overige deel van het perceel wel gemaaid kan worden. 
 
U kunt aan deze vorm van last minute beheer meedoen, ook als u op dat moment nog geen 
deelnemer van ons collectief bent.  
 
Instapeisen 
• Kuikenvelden in de vorm van randen of stroken zijn ook mogelijk, deze moeten dan minimaal 6 

meter breed zijn; 

• De maximum oppervlakte is circa 1 hectare kuikenveld per aanwezig broedpaar; 
• De rustperiode start op het moment dat u wil beginnen met maaien, en er geconstateerd is dat 

er nog kuikens of legsels in het perceel aanwezig zijn. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U neemt contact op met CMO om de startdatum van de rustperiode vast te leggen, voorafgaand 

aan het maaien; 
2. U neemt een rustperiode van x weken in acht in de periode van 1 mei tot 1 augustus (zie 

pakketten);  
3. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;  
4. Kuikenvelden maait u op zijn vroegst op 1 juni; 
5. Werkzaamheden zijn (op het gehele graslandperceel) alleen toegestaan bij daglicht; 
6. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
2a Kuikenveld, rustperiode van 2 weken € 300 
2b Kuikenveld, rustperiode van 3 weken € 450 
2c Kuikenveld, rustperiode van 4 weken € 600 
2d Kuikenveld, rustperiode van 5 weken € 750 
2e Kuikenveld, rustperiode van 6 weken € 900 
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Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
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Pakket 3  Plasdras 
 
Doel 
Plasdras biedt een aantrekkelijk leefgebied voor weidevogels en bestaat feitelijk uit een (deel van 
een) graslandperceel dat gedurende een periode in het voorjaar onder water staat. Niet het diepe 
water, maar juist het drassige deel is het meest waardevol voor weidevogels.  
 
Plasdras is ook mogelijk in greppels die door het verhogen van het waterpeil lokaal ‘overlopen’. De 
aanleg van een plasdras gebeurt via maatregelen als pompen, dammetjes of afsluiten van greppels. 
 
De vogels gebruiken de plasdras-percelen als verzamel- en slaapplek, maar de natte percelen zorgen 
vooral voor voldoende voedsel. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand 
dichter naar het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor de weidevogels. Ook is het 
voor weidevogels eenvoudiger om met hun snavel in de zachte natte grond door te dringen, dan in 
een drogere harde bodem. 
 
Instapeisen 
• Het plasdras-perceel grenst aan percelen met een rustperiode, (ontwikkeling) kruidenrijk 

grasland, kievitstroken, en/of percelen met extensieve beweiding. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. De beheereenheid is over de hele oppervlakte drassig in de periode van datum x tot datum y (zie 

pakketten), waarbij op een deel van de oppervlakte zichtbaar water aanwezig is;  
2. Bemesting en bloten is jaarrond niet toegestaan; 
3. U maait het perceel jaarlijks minimaal één keer zodat de vegetatie op 15 februari kort is. U voert 

daarbij het maaisel af. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
3a Plasdras, 15 februari – 15 april € 975 
3b Plasdras, 15 februari – 15 mei € 1.550 
3c Plasdras, 15 februari – 15 juni € 2.500 
3cmaatwerk Plasdras, 15 februari – 1 juli € 2.700 
3n Plasdras, 1 maart – 1 juni € 1.700 
3o Plasdras, 1 maart – 15 juni € 2.200 
3p Plasdras, 1 maart – 1 juli € 2.400 
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Waarom moet de plasdras grenzen aan een perceel met een rustperiode, (ontwikkeling) kruidenrijk 
grasland, kievitstroken of extensieve beweiding in de omgeving zijn? 
Plasdras-percelen hebben een grote aantrekkingskracht op weidevogels doordat ze rust en voedsel 
bieden. De percelen zijn alleen niet geschikt als broedlocatie. Als er in de directe omgeving van plas-
dras geen geschikte broedplek aanwezig is, dan vormt de plas-dras een zogenaamde ‘ecologische 
val’.  
 
Je spreekt van een ecologische val als dieren een leefgebied kiezen die voor hen aantrekkelijk lijkt, 
maar in feite ongeschikt is als leefgebied. Zo worden de weidevogels aangetrokken door het plas-
dras, maar vervolgens kunnen ze in de directe omgeving niet tot succesvolle voortplanting komen. Dit 
voorkomen we door een combinatie van pakketten in elkaars omgeving te realiseren. 
 
Wat is drassig? 
Praktisch vertaald hoeft u op een goed plasdras-perceel niet noodzakelijkerwijs laarzen aan om droge 
voeten te houden, maar heeft u wel per definitie natte voeten als u er op sandalen overheen loopt. 
Het geheel moet drassig zijn, de slikkige randjes tellen ook mee bij het oppervlak. 
 
Waarom niet bemesten of bloten? 
Bemesten of bloten in of nabij de plasdras zorgt voor een te zwaar gewas waarin de weidevogels zich 
moeizaam kunnen verplaatsen en minder voedsel kunnen vinden. 
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Pakket 4a  Legselbeheer op grasland 
 
Doel 
Om weidevogels te beschermen is het niet altijd nodig om een rustperiode af te spreken op alle 
percelen met broedende weidevogels, bijvoorbeeld omdat de dichtheid aan weidevogels vrij laag is. 
In dat geval is nestbescherming zinvol: u beschermt daarmee het legsel (nest) en de directe 
omgeving tegen verstoring door landbouwkundige werkzaamheden. 
 
Door het plaatsen van nestbeschermers bij beweiding of door een stuk grasland rondom nesten te 
laten staan, vergroot u de kans op het uitkomen van het legsel terwijl u het perceel voor de overige 
oppervlakte normaal kunt gebruiken.  
 
Instapeisen 
De instapeisen zijn afhankelijk van de locatie van de percelen. 
• Weidevogelgebieden voor kritische soorten - binnen de kerngebieden  

Legselbeheer is alleen mogelijk als dit direct grenst aan minimaal 0,5 hectare (ontwikkeling) 
kruidenrijk grasland en/of minimaal 0,5 hectare plasdras en/of minimaal 1 hectare extensief 
beweid grasland; 

• Weidevogelgebieden voor kritische soorten – buiten de kerngebieden 
Legselbeheer is mogelijk zonder combinatie met andere pakketten. Wel geldt de verplichting dat 
op het deel met waar nesten gevonden worden, aansluitend een rustperiode geldt (pakket 
Legselbeheer op grasland met rust); 

• Weidevogelgebieden voor niet-kritische soorten 
Legselbeheer is mogelijk zonder combinatie met andere pakketten. Wel geldt de verplichting dat 
op het deel met waar nesten gevonden worden, aansluitend een rustperiode geldt (pakket 
Legselbeheer op grasland met rust). 

 
Pakketvoorwaarden 
1. De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen afgezocht op 

aanwezige legsels. Alle gevonden nesten worden gemarkeerd en geregistreerd op een kaart die u 
op uw bedrijf beschikbaar heeft; 

2. U beschermt gevonden nesten en/of kuikens door ze te ontzien van alle landbouwkundige 
bewerkingen door: 

• Minimaal 50 m2 rondom het nest niet te maaien (een straal van 3,5 meter rondom nest) 
• Het plaatsen van nestbeschermers (bij beweiding) 

3. Werkzaamheden zijn (op het gehele graslandperceel) alleen toegestaan bij daglicht; 
4. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

• U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

• U maait van binnen naar buiten, óf; 
• U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / nest 
4a Legselbeheer op grasland 

Nesten van grutto, tureluur, wulp, slobeend en zomertaling 
Nesten van kievit, scholekster en alle overige soorten 

 
€ 125 
€   50 
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Samenwerken met vrijwilligers 
U ontvangt van CMO kaarten met daarop uw legselbeheer percelen. Als er vrijwilligers actief zijn en u 
willen helpen met het in beeld brengen van de aanwezige nesten, kunt u hen een kopie van deze kaart 
aanbieden. Vervolgens vragen we u deze ingevuld kaart op uw bedrijf beschikbaar te hebben, zodat u 
zelf voorafgaand aan het maaien kunt zien waar de nesten liggen én u dit kunt aantonen bij een 
eventuele controle door de NVWa of schouw door het collectief. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
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Pakket 4  Legselbeheer op grasland met rustperiode 
 
Doel 
Wanneer op uw perceel met legselbeheer (pakket 4a) nesten worden gevonden, kan het 
beheerpakket aangevuld met een rustperiode van 2 tot 6 weken (pakket 4d t/m 4h). 
 
Instapeisen 
• Dit pakket is alleen mogelijk op percelen waar Legselbeheer op grasland (pakket 4a) is afgesloten 

en daadwerkelijk nesten zijn aangetroffen. 

• De minimum oppervlakte per aanwezig broedpaar is 0,1 hectare rondom het nest, het maximum 
is circa 1 hectare; 

• De rustperiode start op het moment dat u wil beginnen met maaien, en er geconstateerd is dat 
er nog kuikens of legsels in het perceel aanwezig zijn. 

 
Pakketvoorwaarden 
1. U beschermt gevonden nesten en/of kuikens door op de afgesproken oppervlakte een 

rustperiode van x weken (zie pakketten) in acht te nemen in de periode van 1 mei tot 1 augustus; 
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats; 
3. Werkzaamheden zijn (op het gehele graslandperceel) alleen toegestaan bij daglicht; 
4. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

• U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

• U maait van binnen naar buiten, óf; 
• U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
4d Legselbeheer op grasland, plus 2 weken rust € 350 
4e Legselbeheer op grasland, plus 3 weken rust € 525 
4f Legselbeheer op grasland, plus 4 weken rust € 700 
4g Legselbeheer op grasland, plus 5 weken rust € 875 
4h Legselbeheer op grasland, plus 6 weken rust € 945 

 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
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Pakket 13 Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor  
weidevogels 

 
Doel 
Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor onder meer weidevogels. De bloeiende kruiden 
trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook bieden ze door de 
latere maaidatum een veilige plek wanneer omliggend grasland wordt gemaaid. 
 
Behalve kruidenrijkdom is ook de ‘doorwaadbaarheid’ belangrijk: de mate waarin kuikens zich 
makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Als een perceel nog een te hoge gewasproductie heeft, 
ontstaat een dicht en zwaar gewas waarin de kuikens geen geschikte leefomstandigheden vinden. Dit 
pakket richt zich specifiek op percelen met weidevogelbeheer die nog ontwikkelingsbeheer nodig 
hebben. 
 
De kern van het pakket is dat het perceel in twee delen wordt beheerd, waarin rustperiode en tijdig 
maaien elkaar afwisselen. Hiermee wordt gewerkt aan het verder verlagen van de gewasproductie 
waardoor de kruidenrijkdom toeneemt en de doorwaadbaarheid verbeterd, en tegelijk biedt het 
perceel ook rust aan broedende vogels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instapeisen 
• Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels is alleen mogelijk in de vorm van 

vlakdekkend beheer. 
 
Pakketvoorwaarden 
Deel met rustperiode 
1. U neemt een rustperiode in acht van 1 april tot 15 juni;  
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;  
3. U maait het grasland jaarlijks (na de rustperiode) en voert het maaisel af; 
4. De eerste maaibeurt vindt zo spoedig mogelijk na de rustperiode plaats. Een tweede en derde 

keer maaien en afvoeren is toegestaan, waarbij u zorgt dat het gras kort de winter in gaat; 
Deel met tijdig maaien 
5. U maait het grasland in de periode van 15 mei en 1 juni en voert het maaisel af; 
6. Na de 1e maaibeurt (tussen 15 mei en 1 juni) neemt u een rustperiode in acht tot 22 juni; 
Beide delen 
7. U rouleert jaarlijks het deel met rustperiode en het deel met tijdig maaien 
8. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 

Rustperiode 

Maaien 2e 
helft mei 

Maaien 2e 
helft mei 

Rustperiode 

Jaar 1 Jaar 2 

Rustperiode 

Maaien 2e 
helft mei 

Jaar 3 

Etc. 
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9. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 
akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

10. Najaarsbeweiding is toegestaan vanaf 1 augustus tot maximaal 3 GVE per ha; 
11. Bemesting is niet toegestaan; 
12. Bloten en klepelen is niet toegestaan; 
13. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht; 
14. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
13bmaatwerk Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels € 1.000 

 
Toelichting GVE (Grootvee-eenheid) 
• Runderen ouder dan 2 jaar       1,00 GVE 
• Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar   0,60 GVE 
• Runderen jonger dan 6 maanden      0,40 GVE 
• Paardachtigen ouder dan 6 maanden     1,00 GVE 
• Schapen, lammeren en geiten      0,15 GVE 
 
Waarom moet ik in de tweede helft van mei maaien? 
In de tweede helft van mei steekt Engels raaigras alle energie in het doorschieten van de bloeistengel 
en het tot bloei komen. Doordat er geen bemesting plaatsvindt, wordt vervolgens de hergroei van 
Engels raaigras vertraagd. Hier profiteren andere grassoorten van en een aantal éénjarige kruiden. 
Dit is de eerste stap in het ontwikkelingsbeheer. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
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Pakket 5  Kruidenrijk grasland 
 
Doel 
Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor onder meer weidevogels. De bloeiende kruiden 
trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook bieden ze door de 
latere maaidatum een veilige plek wanneer omliggend grasland wordt gemaaid. 
 
Behalve kruidenrijkdom is ook de ‘doorwaadbaarheid’ belangrijk: de mate waarin kuikens zich 
makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Als een perceel nog een te hoge gewasproductie heeft, 
ontstaat een dicht en zwaar gewas waarin de kuikens geen geschikte leefomstandigheden vinden. Op 
die percelen is alleen het pakket Ontwikkeling kruidenrijk grasland voor weidevogels mogelijk. 
 
Last minute beheer is mogelijk in de vorm van opwaardering van het pakket. Indien blijkt dat nog 
weidevogelkuikens aanwezig zijn op de einddatum van de rustperiode, wordt de maaidatum 
uitgesteld via een pakket met een langere rustperiode. U ontvangt daarvoor dan een hogere 
vergoeding. 
 
Instapeisen 
• Ongeacht ligging in het perceel zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 5 x 5 

meter (25 m2) minimaal 20 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig;  
• De ‘doorwaadbaarheid’ van het perceel is geschikt voor weidevogels. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U neemt jaarlijks een rustperiode in acht van datum x tot datum y (zie pakketten);  
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen of beweiding plaats;  
3. Als er na de afgesproken rustperiode nog kuikens of legsels op het perceel aanwezig zijn, wordt 

de rustperiode op 50% van het perceel verlengd (met een maximum van 1 hectare) tot het 
moment waarop de kuikens vliegvlug zijn; 

4. U maait het grasland jaarlijks (na de rustperiode) en voert het maaisel af; 
5. De eerste maaibeurt vindt voor 1 oktober plaats. Een tweede en derde keer maaien en afvoeren 

is toegestaan; 
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
7. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

8. Bemesting met kunstmest en drijfmest is niet toegestaan. Bemesting met vaste mest (maximaal 
10 ton per hectare) is alleen toegestaan na beoordeling en goedkeuring van CMO in een 
frequentie van maximaal 1 x per 3 jaar (en na de rustperiode); 

9. Werkzaamheden zijn (na de rustperiode) alleen toegestaan bij daglicht; 
10. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
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Pakketten 
 

Pakketvariant Vergoeding / ha 
5a Kruidenrijk grasland, rustperiode van 1 april tot 15 juni € 1.345 
5b Kruidenrijk grasland, rustperiode van 1 april tot 22 juni € 1.545 

 
 
Hoe bepaal ik de doorwaadbaarheid van mijn perceel? 
Doorwaadbaarheid gaat om de mate waarin jonge weidevogelkuikens zich makkelijk kunnen 
bewegen in het grasland. Het mag een kuiken geen energie kosten om aan voedsel (insecten) te 
komen, de kuikens moeten tussen de grasstengels en kruiden door kunnen lopen. Bij een te hoge 
gewasproductie wordt het gedurende de rustperiode een te dichte en zware vegetatie die voor de 
kuikens niet geschikt. Het gras is dan vaak ook erg hoog, en gaat vervolgens legeren (plat liggen). Als 
het perceel een ijle vegetatie (met kruiden) heeft, die tussen 15 mei en 1 juni circa 20 centimeter 
hoog is, dan is de doorwaadbaarheid goed.  
 
Waarom zo streng met vast mest, dit is toch juist goed voor weidevogels? 
Sommige percelen hebben nog een relatief hoge gewasproductie, waardoor het gewas gaat liggen en 
niet meer geschikt is voor kuikens. Vaste mest is absoluut bevorderlijk voor het bodemleven, alleen 
weegt het effect op de vegetatie soms zwaarder.  
 
Op echt verschraalde percelen, waar een hoge kruidenrijkdom en ijle vegetatie aanwezig is, is eens in 
de drie jaar een mestgift mogelijk van 5 – 10 ton vaste mest per hectare ná de rustperiode. CMO 
beoordeelt deze mogelijkheid in het veld, samen met u. 
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Waarom van binnen naar buiten maaien? 
Als u op het midden van uw perceel met maaien start en vervolgens naar de buitenkant maait, 
hebben kuikens de gelegenheid naar naastgelegen percelen te vluchten en raken ze niet opgesloten in 
een steeds kleiner wordend stuk grasland. 
 
Advies: laat bij een maaibeurt ca. 10% staan 
Door bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid te laten, is gunstig voor zaadzetting 
van bloeiende kruiden en voor insecten. Een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en 
laat u bijvoorbeeld een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan de kruidenrijkdom van 
uw perceel. 
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Pakket 5h Kruidenrijke graslandrand 
 
Doel 
Kruidenrijke graslandranden zijn erg belangrijk voor onder meer weidevogels. De bloeiende kruiden 
trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden.  
 
Behalve kruidenrijkdom is ook de ‘doorwaadbaarheid’ belangrijk: de mate waarin kuikens zich 
makkelijk kunnen bewegen in het grasland. Als een perceel nog een te hoge gewasproductie heeft, 
ontstaat een dicht en zwaar gewas waarin de kuikens geen geschikte leefomstandigheden vinden.  
 
Instapeisen 
• Ongeacht ligging in de rand zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober in een plot van 25 m2 

minimaal 20 soorten inheemse grassen en kruiden aanwezig;  
• De ‘doorwaadbaarheid’ van het gras in de rand is geschikt voor weidevogels; 
• De rand is minimaal 6 meter breed. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U maait het grasland jaarlijks en voert het maaisel af; 
2. De eerste maaibeurt vindt na 15 juni en voor 1 oktober plaats. Een tweede en derde keer maaien 

en afvoeren is toegestaan; 
3. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid; 
4. Gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van 

akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op maximaal 10% van de 
beheereenheid; 

5. Bemesting is niet toegestaan; 
6. Werkzaamheden zijn alleen toegestaan bij daglicht. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
5h Kruidenrijke graslandrand € 1.143,46 

 
Hoe bepaal ik de doorwaadbaarheid van mijn perceel? 
Doorwaadbaarheid gaat om de mate waarin jonge weidevogelkuikens zich makkelijk kunnen 
bewegen in het grasland. Het mag een kuiken geen energie kosten om aan voedsel (insecten) te 
komen, de kuikens moeten tussen de grasstengels en kruiden door kunnen lopen. Bij een te hoge 
gewasproductie wordt het gedurende de rustperiode een te dichte en zware vegetatie die voor de 
kuikens niet geschikt. Het gras is dan vaak ook erg hoog, en gaat vervolgens legeren (plat liggen). Als 
de rand een ijle vegetatie (met kruiden) heeft, die tussen 15 mei en 1 juni circa 20 centimeter hoog 
is, dan is de doorwaadbaarheid goed.  
 
Waarom alleen bij daglicht maaien? 
Als u in het donker maait, hebben de kuikens onvoldoende gelegenheid een veilige plek te zoeken.  
 
Advies: laat bij een maaibeurt ca. 10% staan 
Door bij een maaibeurt het meest kruidenrijke deel ongemaaid te laten, is gunstig voor zaadzetting 
van bloeiende kruiden en voor insecten. Een volgende maaibeurt neemt u dit stuk dan weer mee en 
laat u bijvoorbeeld een ander deel staan. Met deze maatregel draagt u bij aan de kruidenrijkdom van 
uw perceel.  
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Pakket 6  Extensief beweid grasland 
 
Doel 
Extensief weiden zorgt ervoor dat de vegetatie gevarieerder, minder open en minder egaal zijn dan 
de percelen die gemaaid worden. Dit beheerpakket is daardoor een mooie toevoeging in een 
beheermozaïek voor weidevogels.  
 
Een intensieve beweiding geeft een te grote kans op vertrapping van nesten en het gras wordt snel 
kort gegeten. Door te weiden met minder vee, ontstaat er structuurrijk grasland met ruimte voor 
schuilmogelijkheden. Ook trekken de mestflatten van het vee insecten aan die als voedsel dienen 
voor volwassen weidevogels en wat oudere kuikens. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. Beweiding is verplicht vanaf 15 april tot 15 juni met een veebezetting van minimaal x en 

maximaal y GVE per hectare (zie pakketten). U voldoet deze gehele periode aan de minimale en 
maximale veebezetting; 

2. Maaien voorafgaand aan 15 april is niet toegestaan; 
3. In de periode van beweiding is het gebruik van chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 

m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel op 
maximaal 10% van de beheereenheid; 

4. In de periode van beweiding zijn overige bewerkingen niet toegestaan; 
5. Werkzaamheden zijn (na de beweidingsperiode) alleen toegestaan bij daglicht. 
6. Wanneer u gaat maaien, past u onderstaande kuikenvriendelijke werkwijzen toe: 

o U plaatst 12 – 24 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken om 
eventuele kuikens te verjagen naar een ander perceel, én; 

o U maait van binnen naar buiten, óf; 
o U maait van één zijde van het perceel naar de andere zijde, waarbij u start aan de zijde 

van het perceel waarin géén kuikens aanwezig zijn. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
6a Extensief beweid grasland, 1 – 1,5 GVE/ha € 700 
6c Extensief beweid grasland, 1 – 3 GVE/ha € 450 

 
Toelichting GVE (Grootvee-eenheid) 
• Runderen ouder dan 2 jaar       1,00 GVE 
• Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar   0,60 GVE 
• Runderen jonger dan 6 maanden      0,40 GVE 
• Paardachtigen ouder dan 6 maanden     1,00 GVE 
• Schapen, lammeren en geiten      0,15 GVE 
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Pakket 7  Ruige mest 
 
Doel 
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het bevordert 
een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter voor kuikens. Ook zorgt 
ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. De organische 
mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen foerageren. Ten slotte 
wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als 
nestmateriaal.  

Instapeisen 
• Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met pakket Kruidenrijk grasland (pakket 5a en b) en na 

goedkeuring van CMO. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U rijdt op de beheereenheid ten minste 5 en maximaal 10 ton ruige stalmest per hectare uit; 
2. Uitrijden van ruige stalmest is alleen toegestaan ná de rustperiode van het afgesloten pakket 

kruidenrijk grasland en tot de toegestane einddatum volgens de mestwetgeving; 
3. U doet binnen 7 dagen na het uitrijden van de ruige stalmest melding daarvan bij CMO, dit doet 

u via het formulier op de website, waarmee u aangeeft: 
o Het nummer van de beheereenheid 
o De oppervlakte waarop ruige mest is uitgereden 
o De datum waarop ruige mest is uitgereden 

Niet tijdig ingediende meldingen komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 
4. U mag per beheerjaar meerdere meldingen doen, u ontvangt per jaar maximaal één keer de 

vergoeding voor de oppervlakte van de beheereenheid. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
7a Ruige mest € 145 

 
 
Wat verstaan jullie onder ruige mest? 
Vaste dierlijke mest, vermengd met strodeeltjes.  
 
Waarom alleen ruige mest uitrijden ná de rustperiode? 
Een mestgift voor de rustperiode, leidt tot een zwaarder gewas in de rustperiode. Doel is juist om dan 
een ‘doorwaadbaar’ en kruidenrijk (=insectenrijk) gewas te hebben en te behouden voor weidevogels 
en hun kuikens. Doorwaadbaar wil zeggen dat ook de kuikens er goed doorheen kunnen lopen, dus 
liever een wat ijler dan zwaarder gewas. 
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Pakket 10 Natuurvriendelijke oever 
 
Doel 
Een natuurvriendelijke oever is een door de mens aangebrachte aaneengesloten oever langs een 
watergang, in de vorm van een plas-drasberm of een flauw talud. Een natuurvriendelijke oever heeft 
een belangrijke functie als leefgebied voor diverse vissoorten: in de watervegetatie vinden zij schuil- 
en paaiplekken.  

Ook bij weidevogelbeheer zijn natuurvriendelijke oevers van belang. Weidevogelkuikens kunnen 
goed zwemmen, maar hebben een flauwe oever nodig om weer uit het water te komen. Ook bieden 
de oevers een beschutte plek met voedsel voor de weidevogels. 

Instapeisen 

• De oever heeft een talud van minimaal 1:3. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U schoont en/of maait de beheereenheid minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per 

jaar; 
2. Per onderhoudsbeurt schoont en/of maait u minimaal 25% en maximaal 50% van de 

beheereenheid; 
3. U voert en maai- en schoonafval af;  
4. U mag alleen werkzaamheden verrichten in de periode tussen 1 september en 15 oktober; 
5. U doet binnen 7 dagen na jaarlijks onderhoud (maaien en/of schonen) melding daarvan bij CMO. 

De melding gaat vergezeld van een formulier met daarop: 
• het nummer van de beheereenheid 
• de oppervlakte waarop onderhoud is uitgevoerd 
• de datum waarop het onderhoud is uitgevoerd 

6. Het is niet toegestaan gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond het element te 
gebruiken; 

7. Beweiding is niet toegestaan op de beheereenheid. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / m1 
10a Natuurvriendelijke oever € 0,55 

 
 
Waarom is voor deze onderhoudsperiode gekozen? 
Door te maaien en/of te schonen in september en oktober hebben vissen en amfibieën het minst 
hinder van de werkzaamheden. Met deze periode omzeilen we de voortplantingsperiode en de 
overwinteringstijd. 
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Pakket  42 Uitgestelde bewerkingen op bouwland 
 
Doel 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Deze soort begint relatief vroeg met 
broeden. Door werkzaamheden op het land zoals ploegen, mesten, zaaien, etc. uit te stellen, biedt u 
rust aan broedende kieviten. 
 
Door de combinatie met pakket Kievitstrook, krijgen kuikens de gelegenheid om voedsel en dekking 
te vinden op het perceel. Hierdoor helpt u kieviten om hun jongen groot te krijgen. Ook de 
combinatie met pakket Extensief beweid grasland is zinvol. 
 
Instapeisen 
• Er zijn minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters aanwezig op het perceel; 
• Dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met pakket Kievitstrook of een andere 

rand/kruidenstrook die als foerageer- en vluchtmogelijkheid dient. 
 
Pakketvoorwaarden 
1. U maait of klepelt u het aanwezige vanggewas en vervolgens doet u een ondiepe 

grondbewerking (zie toelichting), deze werkzaamheden moeten voor 15 maart zijn afgerond; 
2. U beschermt nesten en/of kuikens gedurende een rustperiode van 15 maart tot datum x (zie 

pakketten); 
3. Als er eerder dan 15 maart legsels worden aangetroffen, dan geldt de rustperiode vanaf het 

moment dat er legsels zijn geconstateerd;  
4. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;  
5. Bemesting in de vorm van ruige stalmest is voor de rustperiode toegestaan. Andere vormen van 

bemesting alleen na de rustperiode. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
42b Legselbeheer op bouwland, rustperiode 15 maart – 15 mei € 450 
42c Legselbeheer op bouwland, rustperiode 15 maart – 22 mei € 550 
42d Legselbeheer op bouwland, rustperiode 15 maart – 1 juni € 700 

 
Waarom is de combinatie met het pakket Kievitstrook verplicht? 
Een rustperiode op bouwland is heel geschikt om te zorgen dat broedende kieviten niet verstoord 
worden. Rust vergroot de kans dat het nest succesvol uitkomt. Op kaal bouwland is niet veel dekking 
en weinig te eten voor de kievitkuikens, zeker in een droger voorjaar. De kuikens eten kleine insecten 
die wel veelvuldig voorkomen in de kievitstrook. De combinatie van pakketten draagt bij aan zowel 
nestgelegenheid als voedsel voor de kievit: allebei zijn belangrijk voor de overleving van de kuikens. 
 
Toelichting op de werkzaamheden 
Een kievit jaagt op het oog, en eet wormen en kruipende insecten. Daarom is een vanggewas niet 
geschikt: deze is te hoog en te dicht. Door het vanggewas te maaien of te klepelen ontstaat een korte 
vegetatie. Door daarna een ondiepe grondbewerking te doen (minder dan 10 centimeter diep) met 
een cultivator of schijveneg ontstaat een ruwe bovenlaag waarin delen van het vanggewas nog 
bovengronds zichtbaar zijn. Doel is niet om de hele vegetatie onder te werken. Door het lostrekken 
van de grond komen meer wormen naar boven en de korte vegetatie zorgt voor dekking van 
broedende kieviten.  



Beheerpakketten Collectief Midden Overijssel 2023 – 2028 CONCEPT 

Pakket 45 Kievitstrook 
 
Doel 
Braakstroken zijn heel effectief voor kieviten, vooral in combinatie met het pakket Uitgestelde 
bewerkingen op bouwland. Kieviten broeden steeds meer op bouwland (met name maispercelen). 
Actieve nestbescherming vergroot de kans dat de legsels uitkomen. De kuikens hebben echter grote 
moeite om te overleven op regulier beheerd bouwland.  
 
Het creëren van braakstroken op bouwland waarop grassen en kruiden zich spontaan mogen 
ontwikkelen, is een belangrijke maatregel die de kuikenoverleving vergroot. De stroken bieden rust, 
schuilgelegenheid en een beter voedselaanbod.  
 
Instapeisen 

• Er zijn minimaal 5 broedparen kieviten en/of scholeksters aanwezig op het perceel; 
• Een kievitstrook is minimaal 6 meter en maximaal 20 meter breed, in totaal is de oppervlakte 

maximaal circa 2 hectare. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U zorgt dat de strook op uiterlijk 15 maart uit zwarte braak bestaat; 
2. U neemt vervolgens een rustperiode in acht van 15 maart tot 15 juli, waardoor minimaal 90% van 

de oppervlakte uit groene braak bestaat; 
3. Beweiding en bemesting is in de rustperiode niet toegestaan; 
4. Chemische bestrijding is in de periode van 1 januari tot 15 juli niet toegestaan. 

Let op! Als u ook pakket 55 Chemievrij heeft afgesloten, mag u jaarrond geen chemische 
bestrijding toepassen. 

 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
45a Kievitstrook € 2.100 

 
 
Wat verstaan we onder zwarte braak? 
Zwarte, kale grond. Als op de kievitstrook begin maart nog begroeiing aanwezig is, werkt u deze 
onder zodat de strook weer kaal is. Als hier een vanggewas staat, vormt dit te veel massa voor de 
kievit om er doorheen te komen, daarom is onderwerken van de begroeiing verplicht. 
 
Wat verstaan we onder groene braak? 
Spontaan opgekomen grassen en kruiden op voorheen zwarte, kale grond. 
 
Advies: zorg dat u de eerste helft van maart klaar bent met bewerkingen 
De eerste legsels zijn er soms begin maart al. De kievitstrook moet uiterlijk 15 maart uit zwarte braak 
bestaan, maar bij voorkeur bent u daar 1 maart al mee klaar. 
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Pakket 51 Rasters tegen grondpredatoren 
 
Doel 
Rasters om grondpredatoren te weren, vragen onderhoud: het raster controleren en het gras onder 
het raster wegmaaien. Dit pakket betreft alleen het onderhoud, niet de aanschaf van rasters. 
 
Instapeisen 

• Het raster bestaat uit minimaal drie draden; 
• De onderste draad is maximaal 20 centimeter boven het maaiveld; 
• De overige draden zijn circa 25 centimeter van elkaar verwijderd; 
• Predatierasters zijn alleen mogelijk op percelen met (Ontwikkeling) kruidenrijk grasland en 

Grasland met een rustperiode. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. Het predatieraster wordt gedurende het weidevogelseizoen onderhouden: 

o Controleren van de spanning op het raster; 
o Maaien van het gras onder het raster zodat de draad vrij van ondergroei blijft 

2. Voor pakket 51a (Rasters rondom weidevogelmozaïek) geldt een onderhoudsperiode van 1 april 
tot 15 juni; 

3. Voor pakket 51b (Rasters rondom individuele nesten) geldt een onderhoudsperiode die 
overeenkomst met de periode tussen dat het nest gevonden is en uitkomst van het nest. 

 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / m1 
51a Rasters rondom weidevogelmozaïek  € 2,25 
51amaatwerk? Rasters rondom individuele nesten € 2,25 

 
Als u samenwerkt met vrijwilligers voor het onderhoud van een predatieraster waarvoor u van CMO 
een beheervergoeding krijgt, zorgt u voor onderlinge afstemming met de vrijwilligers over een 
vergoeding voor hun inzet. 
 
We gaan nog kijken of we deze twee pakketten willen samenvoegen.  
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Pakket 55 Chemievrij 
 
Doel 
Door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken, ontstaat op het perceel meer ruimte voor groei van 
spontane plantensoorten in graslanden en akkers.  
 
Instapeisen 

• Dit pakket kan alleen als pluspakket op ANLb-pakketten worden afgesloten (en alleen als het 
gebruik van chemie niet al vanwege wetgeving verboden is). Welke ANLb-pakketten dit betreft is 
zichtbaar in de cumulatietabel. 
 

Pakketvoorwaarden 
1. U maakt gedurende het hele jaar geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de 

beheereenheid. 
 
Pakketten 

 
Pakketvariant Vergoeding / ha 
55 Chemievrij  € 125 

 
We onderzoeken nog de mogelijkheid om de vergoeding van dit pakket te verhogen. 


